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 چکیذٌ:

 

ٍتی بی هتفبّّبی هتفبٍتی اعت وِ تَعظ ؽبخـتزیي ثالیبی عجیؼی اعت. ایي پذیذُ دارای ٍیضگیخؾىغبلی یىی اس پیچیذُ

آًْب در توبهی هىبى ّب ثیؾتز هتىی ثِ هتغیزّبی اللیوی ّغتٌذ ثٌبثزایي لبثلیت ثجتؽَد ٍ اس آًدبیی وِ ایي ؽبخـهحبعجِ هی

-تْیِ ًمؾِثزداری ًؾذُ ٍ ّبی ًوًَِ. ثز ایي اعبط خْت تخویي همذار هتغیزّبی َّاؽٌبعی در هىبىتغّب ثِ ؽىل پیَعتِ ًی

ثِ تزتیت ؽذت SPI ٍGRIّبی ؽَد. در ایي پضٍّؼ اثتذا ثب اعتفبدُ اس ؽبخـیبثی اعتفبدُ هیّبی درٍىّبی پیَعتِ اس رٍػ

یبثی چٌذیي رٍػ درٍىّبی هختلف درٍىَّاؽٌبعی ٍ آة سیزسهیٌی هحبعجِ ؽذ عپظ ثِ هٌظَر ارسیبثی رٍػّبی خؾىغبلی

( ثِ وبر ثزدُ ؽذ ٍ ثِ هٌظَر همبیغِ رٍػIDWدار )یبثی اس لجیل وزیدیٌگ ػوَهی، وزیدیٌگ عبدُ ٍ رٍػ فبفلِ هؼىَط ٍسى

اعتفبدُ گزدیذ. ًتبیح ًؾبى داد RMSE ٍMAEؼیبرّبی خغبگیزی یبثی اس رٍػ ارسیبثی هتمبعغ ٍ ّوچٌیي هحبعجِ هّبی درٍى

ًغجت  یتزپبییيRMSE ٍMAEاعت چزا وِ  2ثب تَاىIDWّب در ایي هٌغمِ رٍػ یبثی ؽذت خؾىغبلیثْتزیي رٍػ ثزای درٍى

 ّب دارد. رٍػثِ عبیز 
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 .GRI ،SPIسهیي آهبر، دؽت هزٍدؽت، خؾىغبلی،کلیذی: ياشٌ َای

 

 مقذمٍ -الف

وٌذ. اهب در هذیزیت هٌبثغ آة، ثلىِ در هغبئل التقبدی ٍ اختوبػی ایدبد هیتزیي هؾىالت را ًِ تٌْب خؾىغبلی یىی اس پیچیذُ

ایي پذیذُ هؼوَال، ووجَد ثبرػ یب ، (. Stojkovova&Machlicaثیٌی آى حل ًؾذُ اعت )تبوٌَى هغئلِ تؼزیف، ؽٌبعبیی ٍ  پیؼ

ّبی عغحی خؾىغبلی ثز ّزدٍ هٌبثغ آة(.Hisdal&Tallaksen, 2003ؽَد)هیبًگیي تؼزیف هی ای ًغجت ثِ ٍضؼیتخزیبى آثزاِّ

آة، وبّؼ ویفیت آة، تخزیت هحقَالت وؾبٍرسی، وبّؼ تَلیذ ثزق، تَاًذ هٌدز ثِ وبّؼ هٌبثغگذارد ٍ هیٍ سیزسهیٌی تبثیز هی

ّب اّویت هْوی در گذارد.خؾىغبلیوبػی ًیش تبثیز هیّبی التقبدی ٍاختّبی تفزیحیؾَد ّوچٌبى وِ ثز فؼبلیتٍلفِ فؼبلیت

ریشی ٍ هذیزیت هٌبثغ آة دارًذ.گزچِ تؼبریف خؾىغبلی هتفبٍت اعت ٍ ثغتگی ثِ هتغیز اعتفبدُ ؽذُ در تَفیف ثزًبهِ

لی خؾىغبلی دارد اس ایٌزٍ خؾىغبلی ثِ پٌح ردُ؛ خؾىغبلی َّاؽٌبعی،خؾىغبلی ّیذرٍلَصیىی، خؾىغبلی وؾبٍرسی، خؾىغب

ؽٌبخت هٌبعك هغتؼذ رخذاد  (.Mishra & Singh, 2010ؽَد)ّبی سیزسهیٌی تمغین هیالتقبدی اختوبػی ٍ خؾىغبلی آة

ًمؾِ ثبؽذ ٍ ایي ًیبسهٌذ داؽتي ّب خْت وبّؼ خغبرات ایي پذیذُ در عغح وؾَر هیریشیخؾىغبلی ًیبس ضزٍری ثزای ثزًبهِ

(.  1390ؽَد )ػیَضی ٍ هغبػذی، ّبیی اعت وِ در ایي سهیٌِ اعتفبدُ هیرّیبفت یبثی اس خولِّبی درٍىثبؽذ رٍػّبی خغز هی

ّبی هزثَط اس ّبی خؾىغبلی در عغح اعتبى تْزاى ٍ تْیِ ًمؾِثِ هٌظَر تحلیل هىبًی ؽبخـ 1386در عبل  اختزی ٍ ّوىبراى

3، 2، وَوزیدیٌگ1آهبری وزیدیٌگّبی هختلف سهیيرٍػ
TPSS اعتفبدُ وزدًذ ًتبیح تحمیك آًْب ًؾبى  4ٍ فبفلِ ٍسًی هؼىَط

ّبی داد ّزچٌذ رٍػ وزیدیٌگ اس دلت ثبالتزی ثزخَردار اعت ٍلی ثب در ًظز گزفتي عزػت ػول ٍ اعتفبدُ اس ًتبیح در عیغتن

ٍ SPIثب اعتفبدُ اس ؽبخـ  1381در عبل  . ثذاق خوبلی ٍ ّوىبراىدار دلت ثیؾتزی داردپبیؼ فؼبل  رٍػ هیبًگیي هتحزن ٍسى

ّبی ثٌذی وزدًذ ًتبیح آًْب ًؾبى داد رٍػٍضؼیت خؾىغبلی در اعتبى خزاعبى را پIDWٌِْرٍػ ّبی درٍى یبثی وزیدیٌگَ 

ای اعت. حویذیبى پَر ٍ ّوىبراى در عبل ای ثِ هٌغمِّبی ًمغِّبی هٌبعجی ثزای تجذیل دادُرٍػ ثب تَاى دٍ،IDWوزیدیٌگ ٍ 

ّبی درٍى یبثی را ثِ وبر ثزدًذ آًْب ثِ هٌظَر همبیغِ رٍػذرٍىّبیخؾىغبلی اًَاع رٍػ ثِ هٌظَر پبیؼ ٍ  تحلیل فضبیی 1392

RMSEیبثی اس رٍػ ارسیبثی هتمبعغ ٍ ّوچٌیي هحبعجِ هؼیبرّبی خغبگیزی، 
5،MBA ؽبخـ ٍG؛ ًتبیح آًْب % اعتفبدُ وزدًذ

ػیَضی ٍ  ثبؽذ.، رٍػ وزیدیٌگ ػوَهی هیSPIیبثی ؽذت خؾىغبلی ثب اعتفبدُ اس ؽبخـ ًؾبى داد ثْتزیي رٍػ ثزای درٍى

ّبی اعتبى گلغتبى پزداختٌذ آًْب اس ثٌذی خؾىغبلییبثی در پٌِّْبی هختلف درٍىثِ همبیغِ رٍػ 1390ّوىبراى در عبل 

-رٍػ ّبی سهیي آهبری ًغجت ثِیبثی لغؼی ٍ سهیي آهبری وزیدیٌگ اعتفبدُ وزدًذ ًتبیح آًْب ًؾبى داد وِ رٍػّبی درٍىرٍػ

                                                           
1
-Kriging 

2
 - Co- Kriging 

3
 - Thin Plate Smooting Splines 

4
 - Inverse Distance Weighted 

5
-Root-Mean-Square Errore 
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. ثبؽٌذ ضوي ایٌىِ خؾىغبلی ثیؾتز در هٌبعك ؽوبل ٍ غزة اعتبى دیذُ ؽذُ اعت.لغؼی ثزتز هیّبی 

QuiringٍPapakryiakou ّبی هختلف خؾىغبلی وؾبٍرسی در وبًبدا را ثزرعی وزدًذ آًْب ثِ ثب اعتفبدُ اس ؽبخـ 2003در عبل

ّب پیؾٌْبد دادًذ. ّذف اس هٌظَر ثزرعی گغتزػ هىبًی خؾىغبلیتزتیت دٍ رٍػ وَوزیدیٌگ ٍ هیبًگیي هتحزن ٍسًی را ثِ 

سیزسهیٌی در دؽت هزٍدؽت ٍ یبثی ثِ هٌظَر گغتزػ هىبًی خؾىغبلی َّاؽٌبعی ٍ آةّبی درٍىتحمیك حبضز ثزرعی اًَاع رٍػ

 هی ثبؽذ. SPI ٍGRIی ٍ  ٍعؼت هٌبعك دچبر خؾىغبلی ثز اعبط ؽبخـ تؼییي گغتزُ

 َاي ريش مًاد -ب

دلیمِ  59درخِ ٍ  30دلیمِ تب  15درخِ ٍ  29دلیمِ عَل ؽزلی ٍ  30درخِ ٍ  53دلیمِ تب  44درخِ ٍ  51دؽت هزٍدؽت ثیي  

 هزثغ در اعتبى فبرط ٍالغ ؽذّبعتویلَهتز0404ثختگبى ٍ هْبرلَ ثب هغبحت -ّبی عؾهدریبچِی ػزك ؽوبلی در حَسُ

هتز اعت. اس ًظز سهیي ؽٌبعی ایي هٌغمِ در ووزثٌذ چیي خَردُ ساگزط  1590. هتَعظ ارتفبع هٌغمِ اس عغح دریب  (1)ؽىل 

ّبی رٍدخبًِ وز ٍ ؽبخِخٌَة ؽزق هی ثبؽذ. -زط ؽوبل غزةلزار دارد ٍ رًٍذ چیي خَردگی ّب  هغبثك ثب چیي خَردگی ساگ

ّبی پبییي دعت ذیِ ٍ در لغوتفزػی آى ؽبهل هبییي ٍ عیًَذ، رٍدخبًِ دائوی ایي دؽت ثَدُ وِ در لغوت ثبال دعت دؽت را تغ

ثبؽذ. هیبًگیي حذاوثز ٍ حذالل هیلیوتز هی 300هیبًگیي ثبرػ در ایي هٌغمِ  وٌذ.سیزسهیٌی را ایفب هیًمؼ سّىؾی عفزُ آة

درخِ عیلغیَط اعت. عجك ضزیت خؾىی دهبرتي ایي هٌغمِ خشء هٌبعك ًیوِ خؾه ایزاى  5/11ٍ  9/23دهبی هٌغمِ ثِ تزتیت 

 (.1389ؽَد )خَػ اخالق ٍ ّوىبراى، هحغَة هی 

 

 . هَلؼیت وؾَری ٍ اعتبًی دؽت هزٍدؽت1ؽىل
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عبلِ ثِ هٌظَر ثزرعی خؾىغبلی َّاؽٌبعی ٍ  30آهبری  یایغتگبُ َّاؽٌبعی ثب عَل دٍرُ 14ّبی ثبرػ ایي تحمیك اس دادُ در

.ّوچٌیي اس سیزسهٌی در هٌغمِ اعتفبدُ ؽذچبُ پیشٍهتزی ثِ هٌظَر ثزرعی خؾىغبلی آة 67ّبی عغح آة سیزسهیٌی دادُ

SPIؽبخـ ّبی 
1ٍGRI

 ّب اعتفبدُ گزدیذ. ثِ هٌظَر پبیؼ خؾىغبلی2

 

 (SPIشاخص بارش استاوذارد شذٌ ) -1

(  ثِ  هٌظَر تؼزیف ٍ پبیؼ 1993ٍ ّوىبراى )3ثؼذ اعت وِ تَعظ هه وی(، یه ؽبخـ ثیSPIؽبخـ ثبرًذگی اعتبًذارد ؽذُ )

تز اس هیبًگیي را ًؾبى ثبؽذ وِ همذار اًحزافبت ثبالتز یب پبییي، یه هتغیز اعتبًذارد ؽذُ هیSPIدر ٍالغ خؾىغبلی تَعؼِ دادُ ؽذ. 

 (.1997وی، دّذ )ادٍاردس ٍ ههرا ًؾبى هیSPIعجمبت هختلف  1دّذ. خذٍل هی

 (GRIزیرزمیىی )شاخص مىبع آب  -2

ثیٌی ٍضؼیت عبسی، پبیؼ ٍ پیؼرا ثِ ػٌَاى ؽبخقی هفیذ ٍ لبثل اػتوبد ثزای هذلGRI( ؽبخـ 2008ٍ ّوىبراى ) 4هٌذعیٌَ

خؾىغبلی ثزای هٌغمِ هذیتزاًِ پیؾٌْبد دادًذ. آًْب ایي ؽبخـ را ثب اعتفبدُ اس یه هذل عبدُ تؼبدل تَسیغ هبّبًِ آة اعتخزاج 

ّبی سیزسهیٌی حَسُ در فقل تبثغتبى ثِ ؽٌبعی سهیي تبثیز هْوی ثز ٍاوٌؼ آةّبی هختلف عٌگؽبخـ ٍضؼیتًوَدًذ، در ایي 

 ّبی فقل سهغتبى دارًذ:ثبرػ

(1) 

 

      = 
         

    
 

ّبی عغح هیبًگیي دادُ     ، yاس عبل mارسػ عغح ایغتبثی در هبُ     ، yاس عبل mارسػ ؽبخـ در هبُ        وِ؛ 

 عبل.Dثزای mّبی عغح ایغتبثی هبُ هؼیبر دادُاًحزاف       عبل،  Dثزای mایغتبثی هبُ 

 . 1ثبؽٌذ. خذٍل هیSPIّوبًٌذ ؽبخـ GRIعجمبت هختلف رعَثتی در ؽبخـ 

 SPI  ٍGRI. عجمبت هختلف ؽبخـ 1خذٍل 

  GRI ٍSPI همبدیز                   تَفیف ٍضؼیت                            

                                                           
1
-Standardized Precipitation Index 

2
-Groundwater Resource Index 

3
-Mc Kee 

4
-Mendicino 
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  0ثذٍى خؾىغبلی                                                      

 -99/0تب   0خؾىغبلی هالین                                         

 -49/1تب  -1خؾىغبلی هتَعظ                                             

  -99/1تب  -5/1خؾىغبلی ؽذیذ                

   -2خؾىغبلی ثغیبر ؽذیذ                                            

 

 

 درين یابی َایريش -3

 فاصلٍ يزوی معکًس -

دّذ. ّوچٌیي فزك یبثی را اًدبم هیّبی اعزاف ًمغِ هَرد ثزآٍرد، وویت هدَْل را ثزآٍرد ٍ درٍىدّی ثِ دادُایي رٍػ ثب ٍسى

 تز دارای ٍسى ثیؾتزی ّغتٌذؽجبّت ثیؾتزی ًغجت ثِ ًمبط دٍرتز دارًذ. ثٌبثزایي  ًمبط ًشدیهؽَد وِ ًمبط ًشدیه ثِ یىذیگز هی

(Johnston et al, 2001 .) 

 ای شعاعیتًابع پایٍ-

هٌظن عبسی ثزای حل هغبئل هؾىل هی ثبؽٌذ. ای ؽؼبػی دارای پبیِ ریبضیبتی ثغیبر لَی ثز هجٌبی فزضیِ ّبی تَاثغ پبیِؽجىِ

اًذ. تَاثغ پبیِ ؽؼبػی هٌظن ثِ ّبی ٍرٍدی هخفی ٍ خزٍخی تؾىیل ؽذُّب، تمزیجب ثِ عَر ولی اس عِ الیِ ؽبهل الیِایي ؽجىِ

ذیالت در ٍاحذّبی اًذ وِ تجای تٌظین ؽذُّب ثِ گًَِگیزًذ. ؽجىِّبی الیِ هخفی هَرد اعتفبدُ لزار هیػٌَاى تبثغ تحزیه ًزٍى

گیزد )ػیَضی ٍ هغبػذی، تَاثغ ثِ هٌظَر ًگبؽت الگَّبی ٍرٍدی ثِ الگَّبی خزٍخی اًدبم هی ای اسهخفی در حىن هدوَػِ

1390.) 

 ای جُاویريش چىذ جملٍ-

عغح در چٌذ ثبؽذ. تغییزات ای ثزاسػ دٌّذُ یه عغح ّوَاری تَعظ تَاثغ ریبضی ثز رٍی ًمبط ٍرٍدی هییبثی چٌذخولِدرٍى

ای ثز یبثی خْبًی  فمظ یه چٌذ خولِیبثذ. در درٍىّب وبّؼ هیای خْبًی تذریدی اعت ٍ اثزات تغییزات ًبگْبًی در دادُخولِ

 (. Johnston et al, 2001)گزددّب ثزاسػ هیتوبهی دادُ

 کریجیىگ -
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اعت وِ ثز هٌغك هیبًگیي هتحزن اعتَار هْوتزیي رٍػ تىٌیه سهیي آهبر، رٍػ وزیدیٌگ اعت. وزیدیٌگ رٍؽی تخویٌی 

آٍرد ًوب، همبدیز هدَْل ثزآیذ. در ایي رٍػ ثب اعتفبدُ اس ًمبط هؼلَم ٍ ًین تغییزاریت ثِ ؽوبر هیگز خغی ًباعت ٍ ثْتزیي تخویي

 ؽَد:(. ٍ ثِ ؽىل سیز هحبعجِ هی1391گزدًذ )هظفزی ٍ ّوىبراى، هی

(2) 

 

Z = ∑   
 
   z(  ) 

 

ٍسى آهبری وهِ ثهِ ًوًَهِ       ، (  )هؾبّذُ ؽذُ در ًمغِ(  )z هىبًی هتغیز همذارهمذار هتغیز هىبًی ثزآٍرد ؽذُ،  Zوِ در آى 

ام در ثزآٍرد اعت. ثبرستزیي ٍیضگی وزیدیٌگ ایي اعت وهِ ثهِ اسای ّهز تخویٌهی،      iؽَد ٍ ثیبًگز اّویت ًمغِ ًغجت دادُ هی   

گز ایي اعت وهِ هتغیهز تَسیهغ ًزههبل داؽهتِ ثبؽهذ. در       تَاى هحبعجِ ًوَد، ؽزط اعتفبدُ اس ایي تخویيخغبی هزتجظ ثب آى را هی

ّهبی  ّب را ثب تجذیلّبی غیز خغی اعتفبدُ ًوَد ٍ یب ایٌىِ دادُفَرتیىِ هتغیز هَرد ًظز اس تَسیغ ًزهبل ثزخَردار ًجبؽذ ثبیذ اس دادُ

 (.   1391)هظفزی ٍ ّوىبراى،  هٌبعت ثِ تَسیغ ًزهبل ًشدیه یب تجذیل وزد

 َابررسی ساختار مکاوی دادٌ -4

ثبؽذ. ؽزط ّب تَعظ آًبلیش ٍاریَگزام هیّبی سهیي آهبری ثزرعی ٍخَد عبختبر هىبًی در ثیي دادُیىی اس هزاحل اعتفبدُ اس رٍػ

اس یىذیگز اعت،  (h)ّب اعت. ٍاریَگزام ػجبرت اعت اس ٍاریبًظ اختالف ػیبر ًمبعی ثِ فبفلِ اعتفبدُ اس ایي آًبلیش ًزهبل ثَدى دادُ

را  خٌثی وزد عپظ رٍی وِ رًٍذ ٍخَد ًذاؽتِ ثبؽذ. در فَرت ٍخَد رًٍذ السم اعت لجل اس ؽزٍع ػولیبت اثز آى هؾزٍط ثز آى

 دّذ.ًوبیی اس یه ٍاریَگزام را ًؾبى هی 2(. ؽىل 1389همبدیز ثبلیوبًذُ هحبعجِ ٍاریَگزام را اًدبم داد )حغٌی پبن، 
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 عیوبی ولی یه ٍاریَگزام .2ؽىل   

 وماکىترل اعتبار مذل ي ویم تغییر -5

یبثی اعتفبدُ ؽذ. رٍػ هذوَر ثز ایي اعبط اعت وهِ ّهز   ّبی درٍىثزای ارسیبثی رٍػ1اػتجبر عٌدی حذفیدر ایي تحمیك اس رٍػ 

گزدد. عهپظ همهذار ٍالؼهی ثهِ هحهل لجلهی       حذف ؽذُ ٍ ثزای آى اس رٍی ًمبط هدبٍر، همذاری ثزآٍرد هیای ثبر یه ًمغِ هؾبّذُ

ؽَد. در ًْبیت ثب تَخِ ثِ همبدیز هؾبّذُ ؽذُ ٍ ثزآٍرد ؽذُ، دلت ّز ثزگزداًذُ ؽذُ ٍ ثزای توبهی ًمبط ؽجىِ، ایي ػول تىزار هی

ریؾهِ   در ایي تحمیك ثهب اعهتفبدُ اس ههذل    (.1383دد )دلجزی ٍ ّوىبراى، گزرٍػ ثب تَخِ ثِ هؼیبر ّبی آهبری هختلف هحبعجِ هی

 (.2ٍ  1دلت ّز رٍػ هحبعجِ گزدیذ )رٍاثظ 3(MAE)ٍ هیبًگیي خغبی هغلك 2(RMSE)دٍم هیبًگیي هزثغ خغب 

(3) 
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 ثبؽهذ. ٍاریهبًظ ههی   σّبی هؾبّذاتی ٍ ثهزآٍرد ؽهذُ،   هیبًگیي دادŌ ٍSُ، ّبی ثزآٍرد ؽذُدادSiُّبی هؾبّذاتی،دادOiُوِ در آى: 

تز ثبؽذ ًؾهبى دٌّهذُ   ثبؽذ. ّز چِ ایي همبدیز ثِ ففز ًشدیهّبی آهبری هیهؼزف دلت در ثغیبری اس رٍػ RMSE ٍMAEهمبدیز 

 ففز، ًؾبى دٌّذُ ػذم ٍخَد خغب در ثزآٍرد هذل اعت. دلت ثبالی هذل ٍ همذار

تهزیي رٍػ اًتخهبة، ٍ ًمؾهِ    ( ثزخَردار ثَد ثِ ػٌَاى هٌبعتMAE   ٍRMSEدر ًْبیت رٍؽی وِ اس دلت آهبری ثبالتزی )ووتزیي

 پٌِْ ثٌذی ثز اعبط ایي رٍػ تْیِ گزدیذ.

 وتایج ي بحث-ج

ی اخهتالف ووتهز همهبدیز ثهزآٍرد ؽهذُ      دٌّذُووتز ثبؽذ، ًؾبىRMSEثِ ففز ًشدیىتز ٍ ّوچٌیي همذار MAEّز اًذاسُ دٍ هؼیبر 

ّب یهه  الجتِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ در رٍػ وزیدیٌگ، ًزهبل وزدى دادُ. (2008)پزادَّم ٍ ّوىبراى، ای اعت ًغجت ثِ همبدیز هؾبّذُ

                                                           
1
-Cross Validation 

2
-Root Mean Square Error 

3
 -Mean Absolute Error 
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پذیز ًیغت چزا وِ ایهي اههز   اهىبىSPIاهز ضزٍری اعت ٍ ًزهبل عبسی ثزای ّیچ یه اس همبدیز ؽذت خؾىغبلی حبفل اس ؽبخـ 

ِ  عبسی ًویپذیزد ٍ دیگز ًیبسی ثِ ًزهبلی همبدیز ؽذت خؾىغبلی اًدبم هیدر هحبعجِ ِ  ثبؽذ. در ًْبیهت ًمؾه ثٌهذی ثهب   ّهبی پٌْه

 2ثهب تهَاى  IDWهبِّ ثهب رٍػ   12ی هَرد هغبلؼِ در همیبط سهبًی ّب ثزای ول هحذٍدُام اس ؽبخـاعتفبدُ اس ًتبیح هحبعجِ ّزوذ

 ( تْیهِ ؽهذ  1380-1390) هؾتزن ثهب آة سیزسهیٌهی   ی آهبریّب در عَل دٍرُتز ًغجت ثِ عبیز رٍػپبییيRMSE ٍMAEثذلیل 

در ثخهؼ  ٍ آة سیزسهیٌی ثِ تزتیهت   ّب ؽذیذتزیي خؾىغبلی َّاؽٌبعی ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ ًمؾِ .2ٍ خذٍل  (4ٍ  3)ؽىل ّبی 

 ّبی پبیبًی دٍرُ آهبری رخ دادُ اعت.هزوشی ٍ خٌَثی هٌغمِ ٍ در عبلّبی 

 

 یبثیّبی درٍىثزای ّز یه اس رٍػRMSE ٍMAE. همبدیز 2خذٍل 

 MAE RMSE رٍػ

 0/000013 0/00076 (IDW1)1ػىظ فبفلِ ثب تَاى 

 0/000012 0/000052 (IDW2) 2تَاىػىظ فبفلِ ثب 

 0/000035 0/00056 (IDW3)3ػىظ فبفلِ ثب تَاى

 0/000023 0/00063 (IDW4)4ػىظ فبفلِ ثب تَاى 

 2/23 0/00053 (IDW5)5ػىظ فبفلِ ثب تَاى 

 0/022 1/04 (OK)وزیدیٌگ هؼوَلی 

 0/0193 1/37 (SK)وزیدیٌگ عبدُ 
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 .GRIی ؽذت خؾىغبلی آة سیزسهیٌی ثب اعتفبدُ اس ؽبخـ ّبی گغتزًُمؾِ 3ؽىل

 

 .SPIی ؽذت خؾىغبلی َّاؽٌبعی ثب اعتفبدُ اس ؽبخـ ّبی گغتزًُمؾِ 4ؽىل 

 مىابع فُرست -د

 . هدلِ تحمیمبت"در اعتبى تْزاىSPI ٍEDIّبی خؾىغبلی ارسیبثی تحلیل فضبیی ؽبخـ"(، 1386اختزی، ر.، هْذیبى، ُ.، ٍ هزیذ، ط.، )

 .38-27 (:2،)هٌبثغ آة ایزاى

پبیؼ ٍضؼیت خؾىغبلی اعتبى خزاعبى ثب اعتفبدُ اس ؽبخـ اعتبًذارد  "(، 1383ثذاق خوبلی، ج.، خَاًوزد، ط.، ؽیزهحوذی، ر.، )

 . 17-4: 21. هدلِ تحمیمبت خغزافیب، "ثبرػ

 ؿ314ْزاى، (. سهیي آهبر )صئَاعتبتیه(، چبح اٍل، اًتؾبرات داًؾگبُ ت1389حغٌی پبن، ع.ا. )

وبرثزد اًَاع رٍػ ّبی درٍى یبثی ثِ هٌظَر پبیؼ ٍ تحلیل فضبیی خؾىغبلی "(، 1392حویذیبى پَر، م.، علیمِ، م.، فالح لبلْزی، ؽ. ع.، )

 .70-57: 30. خغزافیب ٍ تَعؼِ، "در اعتبى خزاعبى رضَی
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